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D’acord amb allò que disposa l’article 87 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, 
municipal i de règim local de les Illes Balears, el grup municipal PSM presenta per a la 
inclusió a l’Ordre del dia del proper Plenari ordinari de 30 de gener la següent 
 

MOCIÓ 

En contra del projecte d'ampliació del  
club nàutic de s'Arenal  

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Recentment ha estat sotmès a exposició pública el projecte de l'ampliació del Club 
Nàutic de s'Arenal. 
 
La revisió de la documentació ha desfermat la preocupació de molts de ciutadans per un 
projecte que pot afectar la nostra costa, de la qual depenem econòmicament molts dels 
ciutadans del municipi de Llucmajor. 
 
El projecte d'ampliació proposat repetiria errors del passat que han provocat danys 
difícilment reparables a la qualitat de la nostra platja. 
 
Ens preocupa d'igual forma l'informe d'impacte ambiental, el qual consideram insuficient i 
fet a mida per justificar l’ampliació. Passant de puntetes per temes que poden tenir greus 
repercussions tan ambientals com econòmiques. 
 
L’ampliació afectaria a la qualitat de l’aigua i de l’arena de la platja de s’Arenal, tant per 
la variació de la dinàmica de sediment, cosa que provocaria l'augment significatiu de 
l'arena situada a la platja annexa al club en detriment de la zona central de la badia que 
quedarà despoblada d'arena, com per l'amenaça que el projecte provoca sobre la 
posidònia, de la qual depèn la qualitat de les aigües.  
 
La posidònia està protegida per diversa legislació ambiental, autonòmica, estatal i per 
diverses directives europees de protecció dels hàbitats natural. A més, l’existència de la 
Reserva Marina, annexa al club, queda més que en entredit per aquest projecte. 
 
No té gaire sentit que, per una banda, tots recolzem el projecte de millora i embelliment 
de la Platja de Palma i, per una altra, es recolzi un projecte com l'ampliació del club, 
quan són dos projectes incompatibles. Un és un projecte de futur i l'altre ens retrotreu a 
temps passats. 
 
La societat actual ens exigeix una altra manera de fer les coses. No tot se pot justificar 
un projecte com aquest amb l'únic paràmetre d’una més que dubtosa viabilitat 
econòmica. Els interessos econòmics i els naturals han de poder conviure.  
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És per això que el grup municipal del PSM proposa a l Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 

1. L’Ajuntament de Llucmajor reconeix la necessitat de millorar s’Arenal i 
Platja de Palma com a pas imprescindible per garantir la viabilitat turística, 
econòmica i laboral de la zona. 

 

2. L'ajuntament de Llucmajor rebutja el projecte actual d’ampliació del Club 
Nàutic de s’Arenal pel greu impacte que suposaria sobre la Reserva Marina del Cap 
Enderrocat, sobre les praderes de posidònia, sobre la qualitat de l’arena i les aigües 
de bany de la zona i per l’impacte visual sobre la costa llucmajorera i l’entorn.  

 

3. L’Ajuntament de Llucmajor insta la Conselleria de Turisme i Esports i Ports 
de les Illes Balears a no autoritzar el projecte d’ampliació que s’ha sotmès a 
exposició pública, ni cap que suposi impactes semblants a la zona. 

 
 

 
Llucmajor, 11 de gener del 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaume Tomàs Oliver 
Portaveu del Grup Municipal PSM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. BATLE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR 


